


Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 Mgr.C.L.baron de Wijkerslooth-de Weerdesteijn.Bisschop van Curium i.p.i.Naar een schilderij van Ch. van Beveren(1809Coll .A.B.M.Schilderijen B 337. 1850)uit1836.





Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 benoemd, en twee jaar later tot lid van de commissie diezich bezighield met de bezwaren tegen de wet op het lageronderwijs van 1806, waarin hij bijdroeg tot het uiteindelijkeopnemen van vrijheid van onderwijs in de Grondwet van 1848.Tenslotte zij nog vermeld dat Mgr. van Wijkerslooth twee maalnaar Rome ging, in 1840 en 1847, en bij die gelegenhedenrespectievelijk de onderscheidingen ontving van Huisprelaat enAssistent-bisschop bij de Pauselijke Troon en van Commandeurin de orde van St. Gregorius. Hij overleed op 10 November opDuinzigt te Oegstgeest, op ruim 65-jarige leeftijd. ') Mgr. van Wijkerslooth, wiens biografie nog geschrevenmoet worden, verdient om zijn veelzijdige verdiensten uitvoerigde aandacht. Voor onze lezers leek het mij het aontrekkelijkst omallereerst in te gaan op datgene waarin het dorp Schalkwijkdirect met hem te maken heeft gehad.

Zijn grafkapel die eerstin 1864 gereed kwam, met haar prachtige gebrandschilderderamen die uitgebreid aan de genealogische vertakkingen van zijnfamilie herinneren, zal een volgende keer aan de orde komen.Ik heb er nergens een beschrijving van kunnen vinden.Een bericht uit 1851 over zijn uitvaart hier in het dorp leekmij ook niet oninteressant. Het is mogelijk dat in de loop vandit onderzoek nog andere gegevens naar voren komen. Verder,op verzoek van een onzer streekgenoten die thans als missionarisin Suriname werkzaam is, zal worden nagegaan, voorzover ditaan de hand van contemporaine kranteberichten en bewaardebrieven mogelijk is, wat Mgr. van Wijkerslooth's rol in hetbevorderen van deze missie is geweest. Een verslag over zijn uitvaart heb ik alleen kunnen vindenin De Godsdienstvriend, een Katholiek weekblad uit die jaren.Op biz. 329 - 334 van de jaargang 1851 treft men de

volgendeberichten aan, die ik hier en daar enigzins ingekort weergeef.



Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 &quot;KUILENBURG, 17 Novemb(er). Groot is de belangstellinggeweest, die het Seminarie en zijne kweekelingen aan den daghebben gelegd gedurende den tijd, dat de ziekte van ZijnDoorluchtige Hoogwaardigheid CORNELIUS LUDOVICUS, Bisschopvan Curium i.p.i. heeft geduurd; en naouwelijks was de droevigetijding bekend van het overlijden des ge-eerden en hartelijk be-minden Prelaats, of de opregste liefde jegens de Overledene werdweder op de ondubbelzinnigste wijze getoond. Gedurende deverloopen week was reeds meermalen de H. Offerande voor dezielerust van den overledenen Prelaat opgedragen: maar de dagvan heden was voor de plegtige Lijkmis bestemd. Gisterenavondwaren in de Kapel van het Seminarie de Metten en Lauden vande Getijden der Overledenen gezongen; het groot Altaar, metzwart behangen, en de Catafalk, voorzien met de

bisschoppelijkeInsignia, wekten aller gemoederen nog meer op tot godsvrucht enliefde. Dezen morgen droeg de Zeer Eerw(aarde) HeerS. VERMEULEN, President van het Seminarie, geassisteerd dooreenige andere Eerwaarde Heeren van het huis, de Lijkmis op.Groot was de godsvrucht der Studenten; de hartelijkste gebedenwerden er gestort voor de rust van een Bisschop, die, gedurendezijn leven, door zijn beminnelijke hoedanigheden aller hartenaan zich verbonden, en door zijn onvermoeide pogingen de eervan God en het heil der Kerk zoo uitmuntend bevorderd had . . . &quot;... De treurmare van het overlijden van Mgr.van Curiumwas treffend voor geheel Nederland; maar inzonderheid voor deplaats zijner inwoning, de gemeente Oegstgeest. Algemeen wasdaar de verslagenheid over het afsterven van een Prins der Kerken edelen weldoener, over welks bezit zij te regt zich beroemenmogt, en dien zij gedurende zijne

langdurige ziekte zulke warmebelangstelling betoond heeft ....



Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 &quot;De trourklok kondigde het afsterven van Monseigneur,tweemaal 's daags, des morgens en des namiddags, gedurende eenuur, met klagende toonen den ganschen omtrek aan. In den avondvan den 12. dezer is het lijk in een met zwart gedrapeerde enmet de onderscheidingsteekenen zijner waardigheden versierde zaal,op een praalbed ten toon gelegd, en werd verlicht door een grootgetal van waskaarsen. De Bisschop lag daar in zijne pontificalekleeding, en werd onophoudelijk door vrome bezoekers van allegezindheden, die men wel op zes duizend mag berekenen, metden grootsten eerbied bezocht. Den volgenden dag, reeds in denvroegen ochtend, waren alle Studenten van Warmond aanwezig,om gezamenlijk voor hunnen Wijbisschop te bidden .... &quot;De 14. zijn van den vroege ochtend af, gestadig aan tweealtaren heilige diensten voor de zielerust des Overledenen

op-gedragen. Ten 10 ure werden de Laudes gezongen, en daarna hadde plegtige uitvaart in de kapel plaats .... &quot;Ten een ure is het lijk naar den lijkwagen gedragen, omvervoerd te worden naar de plaats, door den Overledene bij zijnleven reeds voor lang gekozen en voorbereid, om eenmaal totrustplaats voor zijn afgelegd hulsel te dienen. Op de met zwartbedekte lijkkist prijkten, zoo lang de wagen op het grondgebiedvan Oegstgeest was, eenige der bisschoppelijke insignia. De lijk-koets werd aanvankelijk gevolgd, behalve door de rijtuigendergenen, die het lijk tot het graf te Schalkwijk zouden verge-zellen, door allen, die de uitvaart hadden bijgewoond, en dooreene talrijk zamengevloeide menigte. Op eenigen afstand vanhet sterfhuis hield de togt stil, en daar namen zij, die de be-grafenis niet zouden bijwonen, van het stoffelijk overblijfsel deshoogvereerden Prelaats het laatste afscheid, daartoe door

denEerw(aarde) Heer VAN ESSEN, Secretaris van den Overledene,uitgenoodigd.



Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 &quot;Op den weg naar die laatste rustplaats is de lijkwagendoor eene koets gevolgd, waarin de Hoog Welgeb(oren) HeerBaron VAN WIJKERSLOOTH VAN WEERDENSTEIN, broeder desOverledenen, de Zeer Eerw(aarde) Heer VAN ESSEN, Secretaris,en de Heeren Executeuren hadden plaats genomen. Verder volg-den de bedienden van Monseigneur hunnen ontslapen Meester inkoetsen, terwijl twee hunner beurtelings naast het lijk gingen. &quot;Na gedurende den geheelen nacht doorgereden te hebben,kwam de lijkkoets met haar geleide, ten half zes ure des morgensin de gemeente Houten aan, van waar de treurige stoet de reisnaar de gemeente Schalkwijk vervolgde, op wier gebied hij tenhalf negen ure aankwam. &quot;Donderdag den 13. tegen den middag was de droevigetijding van het overlijden van Mgr.den Bisschop van Curiumin de gemeente Schalkwijk

ontvangen. Groot was aller verslagen-heid; men gaf het allereerst door het treurig klokkengelui daarvanberigt aan de Gemeente. Daar nu Zaturdag de uitvaart en be-grafenis reeds moest plaats hebben, was men te regt bevreesd zulksniet met de vereischte plegtigheid te kunnen verrigten; dochgeestdrift en liefde der gemeenteambtenaren hebben wonderenverrigt. Eene met zwart fluweel, van boven rijk versierd metzilver galon (koordvorming weefsel),franje en kwasten, catafalkwerd vervaardigd; aan den voet van het vooreinde was een uit-muntend fraai wapen van wijlen Zijn Hoogw(aardigheid), terwijlvan kolom tot kolom rouwsieraden hingen. Op het altaar en inde geheel e kerk brandden waskaarsen; in een woord alles droegde bewondering van een ieder weg. Driemaal daags tot debegrafenis werden de klokken, ook die der Gemeente, geluid.Den 15. hoorde men des morgens zeer vroeg de klok luiden

derCotholijke kerk van het naburig dorp Houten. Des morgensstonden de Geestelijken der Gemeente, de Burgemeester en hetBestuur, de Kerkmeesters en verdere notabelen en andere ge-meentenaren allen in rouwgewaad op de grenzen der Gemeente



Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 geschaard. Alstoen begon de optogt; de Geestelijkheid voorop,daarna de lijkkoets; naast de lijkkoets gingen de bediendenvanwijlen Monseigneur, daarop volgden de familiekoetsen; vervolgensBurgemeester, Raden, Kerkmeesters en verdere gemeentenaren.Aan de pastorij gekomen, werd het lijk door den Eerw(aarde)Heer Pastoor der Gemeente ingehaald, bijgestaan door Geestelijken,waarvan eenigen de slippen van het baarkleed, weder anderende insignien der bisschoppelijke waardigheid droegen. In de kerkaangekomen, werd de kist in de smaakvolle catafalk geplaatst endadelijk geopend. Nu waren allen bij de beschouwing van hunonvergetelijken Heer en Bisschop in volle droefheid; men zagmenige traan rollen; bijzonder deelde in deze droefheid de Eer-waarde Heer VAN ESSEN, Secretaris van Monseigneur. &quot;Ten 9 ure begon de plegtige uitvaartsdienst, welke

verrigtwerd door den Hoogeerw(aardige) Heer J. HARTMAN, Aartspriestervan Utrecht, bijgestaan door den Zeer Eerwaarden HeerF. BERGERS, Pastoor alhier, als index; als diaken W.H.A.VAN BIJLEVELD, pastoor te Maarssen; subdiaken W.H. J. ROBERT,Pastoor te Houten; ceremoniarius Ph.J.W. VAN BIJLEVELT,Kapel laan dezer Gemeente; thuriferarius (wierookdrager)H. VISLAAK, Pastoor te Everdingen; navicularius C?D PaterDE WOLF, Pastoor te Cuilenburg ceroferarii (kaarsendragers)C.A.N. VAN ROMONDT, Pastoor te Cothen en J. VAN DIJK,Kapellaan te Bunnik; terwijl de Wel Eerwaarde HooggeleerdeHeer VERMEULEN, President van het Seminarie te Cuilenburg,J. ZOON, Pastoor te Bunnik , L.Ch. VELTHUYSEN, pastoorte Wijk-bij-Duurstede, A. VAN DER MANDEN, Pastoor teWerkhoven, rondom het catafalk het lijk bewaakten. Na deH. Dienst begon de plegtige ter aarde bestelling. Aan den

graf-kelder deed de Hoog Eerwaarde Heer Aartspriester eene aanspraak,waarin hij de deugden van een Overledene herinnerde. Groot wasde indruk, welke deze plegtigheid op eene ontelbare menigtemaakte. -- Een groot getal nam deel aan de Heilige Tafel. 8



Tussen Rijn en Lek 1975 4. - Dl.9 4 Zijn Hoogw(aardigheid) heeft zijne milddadigheid hier alle jarendoen blijken: geen jaar ging voorbij, of hij gaf welberekendeaalmoezen voor iedere gezindheid, liet voor zijn kosten eenigearme kinderen school gaan en heeft na zijnen dood de Gemeentevan Schalkwijk niet vergeten I &quot; ') Gegevens uit o.a. De Katholiek Dl. XX, November 1851,biz. 273-284. G.S.-de N.


